Referat MR‐møde torsdag d. 20. januar kl. 17‐19
1: Valg af ordstyrer og referent. Ninna er ordfører og Lene Maria er referent. Tilstede er: Henrik, Morten,
Steen, Kasper, Nadja, Kim, Berit, Lene Maria, David, Britta, Mads, Lise, Peter og Ninna.
2: Godkendelse af referat: vi kan ikke godkende det, da det ikke er sendt du.
3: Opsupplering ‐ nye medlemmer . Søren Lomholt. Peter fortæller hvad MR laver.
4: Nyt fra udvalg:
FU :
‐Vi snakker om hvad vi kan gøre for at rekruttere unge medicinere i samme stil som IMCC. Rusintroen er
vigtig. PR udvalget laver evt. en plakat hvor vi profilerer os selv på aftensmad til indmeldte. Desuden ligger
mødet i efteråret efter rusintroen, hvilket også vil være fordelagtigt i foråret.
‐Til foreningsbazaren ( fagligdag) skal MR have et powerpoint show der er fængende. Mads og Nina er
tovholdere og alle sender tidligere pp‐shows til dem.
‐Datoer for kommende møder: ( husk at ændre den ene dato)
5: Regnskab og budget:
Regnskab: Henrik fremlægger vores regnskab. Generelt har vi overskud, men vi er gået over i ”årets
underviser” og ” mad til møder”.
Budget: Vi har 25.000 kr som Søren har lavet et budget ud fra. Kasper foreslår at ” årets
undervisningsudvalg” får 1000 kr mere. Dette er vedtaget. Henrik foreslår at der afsættes penge i
budgettet til et ” stormøde”, hvor der skal være et lettere traktement. Der er i MR usikkerhed om hvorvidt
det er os der skal stå for det møde. Det vil tiden vise. Der er i år lavet en ” diverse post” . Dette er godkendt.
Desuden slås ” rejser” og ” Upo‐møder” sammen. Berit foreslår at der kunne være en post til ”infomøder”.
Disse aftales at ligge under posten til de generelle møder. Det nye budget er godkendt af MR. Se vedhæftet
fil.
6: Kandidatstuderende fra Mol. Med. og medicinerhuset: Det drejer sig om ca. 120 studerende. Eftersom
der i forvejen er pladsmangel i medicinerhuset, er svært at finde pladsen. Vi skriver et brev til dem med
svar hvilket FU står for.
7: Pædiatrieksamen: Der er stor forskel på eksaminatoren. Der er forslag om at man opfordrer dem til at
filme eksaminationer, så de kan sammenligne og få en ensretning. På almen medicin har man haft god
erfaring med denne model. Henrik fortæller at det tidligere var muligt at studenten kunne medbringe
båndoptager, men dette er ikke muligt mere. Der er enighed om at beskeden gives videre til studienævnet.
8: Anatomi eksamen: Der er historisk mange som er dumpet ( 29%). Vi bliver enige om at vi ikke har en
holdning til det, når vi ikke har set besvarelserne.

9: Studienævnet: MR vil gerne have tilsendt dagsordenen til studienævnsmøderne, så de kan nå at komme
med indvendinger inden mødet. Dette er vedtaget.
10: VAB: Søren har modtaget klager fra rengøringsdamerne i VAB. Berit tilbyder at lave skilte til VAB. Vi har
tidligere forsøgt at finde en VAB ansvarlig , men uden held. Vi har angiveligt 2 læsepladser og 2 bogskabe at
dele ud til folk. Vi forestiller os 2 personer der skal gå til møder i VAB‐ hus udvalgs møde og give månedlige
tilbagemeldinger til MR om hvordan det går. Inden vi foretager os det, så tager LM kontakt til Søren for at
få afklaret hvor mange læsepladser og bogskabe vi har. Hvis køleskabsrengøringen er blevet uddelt til 2
personer ( både bogskab og læseplads), skal de tillægges ”VAB hus‐ansvarlig” posten.
11:Evt Peter skal sidde i rådet for udvælgelse af pro‐dekan. Han skal læse ansøgninger i weekenden og man
er velkommen til at komme med ønsker.

